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     DZIEŃ PAPIESKI

    Z ŻYCIA SZKOŁY
   ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

    ŚLUBOWANIE

          PAMIĘTAMY

31 X przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego
uporządkowali Miejsce
Pamięci Narodowej przy
ulicy Leszno.
Zapalili znicze i minutą ciszy
uczcili pamięć stu Polaków
rozstrzelanych przez
hitlerowców. 

Pamiętamy

W naszej szkole 16
października w czasie apelu
z okazji Dnia Papieskiego
mogliśmy po raz kolejny
przyjrzeć się osobie Jana
Pawła II. W tym roku
poznawaliśmy go jako
Papieża dialogu. Jan Paweł
II umiał podjąć rozmowę
nawet o sprawach
najtrudniejszych i z każdym

człowiekiem. Rozumiało go
każde dziecko. W czasie
wywiadu dzieci zadawały
Papieżowi mnóstwo
ciekawych i zabawnych
pytań, a Papież miał
niełatwe zadanie by na nie
odpowiedzieć. 
Gabrysia Kraszewska

W dniu 14 października o
godzinie dziesiątej odbyła
się uroczystość ślubowania
klasy IA i IB na uczniów
Szkoły Podstawowej nr 166
im. Żwirki i Wigury w
Warszawie. Był to moment
bardzo uroczysty i
wyczekiwany przez
wszystkich pierwszaków.
             Przemysław Opyc Ślubujemy

Jesteśmy wolni...

4 listopada w naszej szkole
odbyła się uroczystość
poświęcona 95 rocznicy
odzyskania niepodległości
przez Polskę, która aż 123
lata była w niewoli. Smutne
karty z historii Polski
zaprezentowali nam
uczniowie klasy VI a.
Dzięki nim dowiedzieliśmy
się, że mimo
przeciwieństw  znalazło się
wielu patriotów,

którzy kochali swoją
ojczyznę i stanęli do walki o
wolność. Dzięki tym
bohaterom mamy swoje
państwo, w którym
możemy spokojnie  uczyć
się i rozwijać swoje
zainteresowania. Dorośli
mogą pracować, Wszyscy
kultywujemy nasze 
zwyczaje i tradycje
narodowe. Mamy swój

hymn i symbole narodowe.
Kochamy swoją Ojczyznę,
tak jak Ci, którzy oddali za
nią życie. Myślę, że wielu z
nas, gdyby była taka
potrzeba, walczyłoby tak
samo jak legioniści. 

Natalia Osipiuk

Matylda

Ida

Ida
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   Przyroda według Michała Sobianka

Czy to już jesień?
Już żółkną liście, trawy
się czerwienią.
Brązowieją drzewa
malowane jesienią.
Ptaki do ciepłych
krajów uciekają,
Nie wszystkie –
niektóre zostają.

     Michał Mackiewicz

Żarłacz biały to
najbardziej popularny
rekin na świecie.
Uważany jest za
najbardziej
niebezpiecznego z
rekinów. Rekin biały
ma bardzo czuły węch.
Pływa zwinnie i prędko,
z prędkością sięgającą
nawet 40 km/h. Żywi
się dużymi rybami,
żółwiami morskimi,
poluje na foki i delfiny.
Jest jedynym rekinem

wystawiającym głowę
ponad powierzchnię
wody w celu
obserwowania ofiary.
Potrafi gryźć z siłą
trzech ton. Potrafi
również wytworzyć w
ciągu życia 50 tysięcy
zębów. Ciekawostką
jest fakt, że na miejscu
zniszczonych zębów
cały czas wyrastają
nowe. My tez tak
chcemy :-)

Żarłacz biały

One Direction to
zespół który powstał
w brytyjskim
programie X-Factor.
Jego członkowie
Liam Payne, Harry
Styles, Louis
Tomlinson, Zayn
Malik i Niall Horan
przyszli na casting
mając nadzieję na
spełnienie swoich
marzeń. Po tym jak
żaden z nich nie
przeszedł do
kolejnego etapu,
jeden z jurorów

zaproponował im
połączenie w  zespół.
Jako jedyna grupa
dotarli, aż do finału,
gdzie zajęli 3 miejsce.
Mimo tego, że nie
wygrali, Simon Cowell
zaproponował im
podpisanie kontraktu.
Ich pierwsza
piosenka "What
Makes You
Beautiful”,  podbiła
serca wszystkich
nastolatek. Gdy ich
menager Paul Higgins
ogłosił, że

One Direction
wyruszy w trasę
koncertową po UK
trwającej od XII 2011
do I 2012, bilety
zostały wyprzedane
w kilkanaście minut
po ich publikacji.
Album Up All Night 
miał swoją premierę
21III  2012r. i dotarł do
pierwszego miejsca
na liście Billboard
200, sprzedając się w
pierwszym tygodniu
w ilości 176.000
egzemplarzy.

,,Take Me Home” - to
drugi studyjny album
brytyjsko-irlandzkiego
boysbandu One
Direction.  28 VIII 
2013r. można było
obejrzeć premierę
film pt.",This is us”. 
One Direction
ogłosiło, że pod
koniec tego roku,
wyjdzie ich kolejny
album "Midnight
Memories".
Czekamy z
niecierpliwością na
następne hity i płyty.

Ten artykuł pokazuje,
że warto spełniać
swoje marzenia...
        Emilka Pacha

         NASZA TWÓRCZOŚĆ

   
„ Jesień”
Nadeszła jesień, na
niebie chmury.
Deszcz ciągle pada i
świat ponury.
Ptaki ucichły,
Bardzo posmutniał
krajobraz cały.
Ula Liber 

                        POSZUKIWANE,
                     „PIĘCIOPSIACZKI”!
  Uważam, że warto przeczytać lekturę Wandy
Chotomskiej „Pięciopsiaczki”, ponieważ jest
zabawna i pouczająca. Książka ta uczy nas, jak
opiekować się zwierzętami. Opieka nad pieskami
to poważny obowiązek. Musimy pamiętać o
karmieniu, spacerach, zabawie. Dbanie o
zwierzaki daje nam wiele radości, ale to także
ciężka raca. Piesek to najlepszy przyjaciel
człowieka.
                            Zachęcam do przeczytania!
                           Gabrysia Kraszewska

                                           A jednak warto czytać...
      Gdy zbliżał się termin przeczytania kolejnej lektury, odkładałem ją i nie
mogłem się za brać za czytanie, aż wreszcie uświadomiłem sobie, że za
dwa dni przerabiamy „Piątkę z Zakątka”. Stało się, "wciągnęły" mnie
przygody bohaterów. Mój ulubiony rozdział to „Poszukiwacze skarbów”.
Podobał mi się dlatego, że dzieci bardzo odważnie się zachowały wchodząc
do opuszczonego domu. Wyglądał on ponuro i było w nim ciemno. Miał
porozbijane szyby, a wszędzie „walały” się cegły. Dzieci znalazły w nim
pamiętnik, który napisała trzynastolatka. Postanowiły dać go mamie,aby im
przeczytała. Opisywał on o Powstaniu Warszawskim i  chłopcu, który zginął
podczas pierwszej akcji. Jeśli chcecie wiedzieć, co było dalej, sięgnijcie po
tę książkę. Polecam.
                                                                               Adam Majewski

Czytam i wiem.

Michał

Natalka
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        WARS I SAWA

   KĄCIK SZACHOWY

Szachy to jedna z
najstarszych gier
znanych we
wszystkich krajach na
świecie.
Teraz możemy uczyć
się tej gry i my!
W październiku
zakończyliśmy już
naszą pierwszą
wycieczkę do
Szachowej Krainy.
Znamy już wszystkich
jej mieszkańców, to
znaczy bierki (figury i
pionki).

A gdy tylko poznamy
jej prawa, będziemy
mogli zacząć
rozgrywać nasze
pierwsze partie...
Obecnie dzielnie
ćwiczymy poruszanie
się figur i pionków po
szachownicy…
Zachęcamy więc
wszystkich do
rozpoczęcia szachowej
przygody. 
 Gabriela Kraszewska

 O MNIE
Hello, I’m Ola. I’m nine
years old. I live in
Warsaw. I go to class
3. I’ve got long hair and
blue eyes. I like dogs. I
like English. Can you
do it?
-  Click your fingers
-  Stand on one leg
-  Shake hands
-  Touch your toes
I can!!
I like singing and
dancing. My favourite
singer is Rihanna. She
is from the USA.

She is very beautiful
and nice. I want to go to
her concert. I’ve got her
Cd and I listen it every
day. I’ve got a poster
with her and I want to
buy a T- shirt. Maybe
Father Christmas can
give it to me?
       Ola Wójcicka

EDUKACJA
GLOBALNA

Świat dzieli się na
bogate kraje Północy i
ubogie kraje Południa.
Kraje lepiej rozwinięte
powinny pomagać
innym. Aby pomoc była
skuteczna , trzeba
wiedzieć jak pomagać
mądrze. O problemach
krajów ubogich będzie
się uczyć klasa IV B w
ramach projektu "
Edukacja globalna"
prowadzonego

przez wolontariuszy
Stowarzyszenia 
" Źródła" .
Michał Mackiewicz

O czym napisać?
Napiszę ...

O JEŻU
One day a small
hedgehog was coming
home with a big red 
apple on his back. It
was very heavy. He
was tired. He decided
to stop and

have a rest but then
the autumn wind blew
and a small hedgehog
fell down. He lost his
apple and was very
sad because he didn’t
have anything to eat.
He was very hungry.
He was crying. Then
the beautiful hare
came and asked

him why he was
crying. The hare
helped him. He took
him to his house and
gave him a lot of food
he had collected
during autumn. There
were plenty of apples.
The hedgehog was
happy and gave his
new friend a footprint

on a paper. The hare
put it on the wall and
every time he looked
at it he knew he had
the best friend.
     
        Ola Wójcicka

Ciekawe kto wygra?

Zachęcamy do gry.Czy to wojsko?

O czym napisać?

Matylda

MatyldaMatylda

Natalka
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STADION NARODOWY WIDZIANY  
OCZAMI GABI KRASZEWSKIEJ

Wreszcie jesteśmy!

G.K. Co robi dyrektor szkoły i czy trudno być dyrektorem szkoły takiej  jak
nasza?
P.D. Z punktu widzenia ucznia dyrektor szkoły nic nie robi tylko jest.
Więc dla uczniów bardzo łatwo być dyrektorem. Ale tak poważnie, to
praca ta nie ma początku - ani końca. I to jest inspirujące.
G.K. Co zmieniłaby Pani w naszej szkole?
P.D. Dobudowałabym trzecie piętro, na którym byłyby sale taneczne.
Dzieci bardzo lubią tańczyć i ćwiczyć przy muzyce. Włączyłabym
rodziców. Muzyka łagodzi obyczaje, które powinny jednoczyć ludzi.
G.K. Kto jest Pani największym autorytetem?
P.D. Najpierw byli rodzice, a potem jeszcze wiele innych osób.
G.K. Jakie jest największe marzenie Pani jako dyrektora szkoły?
P.D. Aby dzieci bez przerwy inwestowały w siebie, rozwijały swoje
zainteresowania i poszukiwały. 
G.K. Gdyby mogłaby Pani zamienić się w zwierzę, to jakim byłaby Pani i
dlaczego takim?
P.D. Zamieniłabym się w słonicę, ponieważ jest dla mnie
najmądrzejszym zwierzęciem i dba o swoje stado.
G.K. Serdecznie dziękujemy za udzielenie nam wywiadu.
P.D. Dziękuję, to było bardzo miłe spotkanie.

                  WYWIADY
    Kolejny wywiad przeprowadziłyśmy z Panią Dyrektor Danielą Bartosiak.
To było bardzo miłe spotkanie, chociaż wchodząc do gabinetu miałyśmy
trochę tremy. Ale już przy drzwiach przywitała nas uśmiechnięta Pani
Dyrektor i swobodnie zaczęłyśmy zadawać pytania. Na końcu wywiadu
usiadłyśmy z Panią Dyrektor po turecku i zrobiłyśmy sobie zdjęcie.
                                                Gabrysia Kraszewska i Natalka Osipiuk

Z Panią Dyrektor

26 października
pojechaliśmy z klasą 
na
Stadion Narodowy w
Warszawie. Stadion
Narodowy powstał na
turniej Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej
UEFA EURO 2012.
Budowa stadionu
zakończyła się w
listopadzie 2011 roku (
stadion ma już dwa
lata). Ta wspaniała
budowla powstała w
niecce byłego Stadionu
Dziesięciolecia.
Niestety od wielu lat
Stadion Dziesięciolecia
był wykorzystywany
do celów handlowych.
Ale nadszedł czas i
mamy piękny Stadion
Narodowy, który
wykorzystywany

jest we właściwy
sposób.  Nie można
się więc dziwić, że  z
niecierpliwością
czekaliśmy na wejście
na płytę stadionu.
Szczególnie chłopcy
nie mogli spokojnie
stać. Wszyscy chcieli
zobaczyć stadion, o
którym się tyle mówi i
na którym rozegrano
już kilka meczy. 
Wreszcie nadeszła ta
chwila i znaleźliśmy
się 
w środku. Gdy
siedziałam na krześle
kibica,
byłam zdziwiona
widokiem stadionu,
gdyż nie
zdawałam sobie
sprawy z jego
olbrzymich

wymiarów. Trudno
było mi sobie
wyobrazić, że jest aż
58 tysięcy miejsc dla
kibiców. Gdy
podziwialiśmy to
okazałe miejsce,  na
boisku nie było
murawy tylko
beton. Ale i tak widok
był niesamowity. Mimo
brzydkiej pogody, do
szkoły wracaliśmy
uśmiechnięci i dumni,
że Polacy mają się
czym pochwalić. Mam
nadzieję, że jeszcze
tam wrócę i będę
mogła podziwiać grę
naszych piłkarzy.

Natalka Matylda
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